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cong ty cô phàn Bia sài Gôn-Miên

i*"g, É,r âièu nen dé tién hành D4i hQi theo luât dinh'

- Cân crt Luât Doanh nghiêp sô OOlQgtt/2005 cùa Quôc hqi Nudc CQng hôa Xâ

hQi Chû nghiaViÇt Nam.

- Cân cri Dièu tÇ tô chirc và ho*t dQng cùa Công ty CP Bia Sài Gôn-Miên Trung'

- Cân cri nien ban hqp D4i hQi dông cô dong' và Biên bân $êm phiéu b-iêu 
11v;t

tai oai Ëiaô";;ô àô;s,l'"ùts niên naï 2011 éông fv Cô phàn Bia Sài Gôn-Miên

Trung ngàY 26 thâng 4 nâm 2011'

QU'rÉT NGHI

Eièu 1. Thông qua két quâ hoçt rtQng sân xuât t<inh doanh nàm 2010 cria Công ty

vai câc chi tiêu chû Yêu sau:
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STT Chï tiêu EVT
Ké ho4ch

2010
Thçc hiQn

2010
ToThqc hiÇn

so ké hoach

1 QÂn lrpnno cân xrrAt- Triêu lit 1L4,50 123,69 108,03

Triêu lit 114,50 t24,24 108,51
2 SÂn lwrvnrt fiêrr fhu

Tf ilông 894,85 972,31 108,65
3 Giâ tri tông sân luq4g-
4 tône doanh thu Ti dông 1.060,99 L.178,97 LLL,I2

5 l,oi nhuân truôc thué Ti dông 73,30 123,38 L68,32

6 Nôp Ngân sâch Tû dône 464,!6 530,15 LL{,22

Dièu 2. Thông qua Phuong ân phân ptrôi tqi nhu{n nâm 2010 nhu sau:

17.LL0.201.289

Tr(ch Oui du trti'bô su ttièu lê (57o)

f"i.t OoV ttàu tu Phât triên (107d



6.525.000.000

910.000.000c. Trich thuÔng cdc iton v!

21.197.2W.463

Dièu 3. Thông qua Bâo câo tài chinh Công ty nàm 2010 dâ tlugc kiêm toân'

Eièu 4. Thông qua Bâo câo hoçt itQng cria IIQi dông quân tri trong nâm 20L0'

Dièu 5. Thông qua Bâo câo ho4t dQng cria Ban kiêm soât trong nâm 2010'

Eièu 6. Thông qua Ké ho4ch sân xuât kinh doanh và phân ptrôi tqi nhufln 2011 vôi

câc chï tiêu chinh sau:

* vè ké hoach phân phôi lgi nhuin nâm 20L1:
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Truùng hqp hoàn thành vuqt ryric ké ho4ch tqi nhuan tluOc trf3h,lY** 30Vo ftèn

giâ tri lqi;huân vu$ ké hoach và ttii da không quâ 03 thâng lucrng th'c tê.

Dièu 7. Thông qua quyét toân thù. lao HQi dông qulni{, Bry tifu ryit nâm 2010
' 
;tt? h"?.t 'tft ho HQi ttông quân tri, Ban kiém soât nâm 2011 nhu sau:

7.1. euyét 1oÀn thù lao HQi ttàng quân tr!, Ban kiêm soât nâm 2010:

Tông sti 660.000.000 dàng, trong dô: , - - - r

- fhl lao Hpi dànS quân tri: 456'000'000 dQng

- Thù lao nan Xtîm'so,ât: 204'000'000 dông

STT Diên giâi DVT
ThFc hiÇn

2010
Kê hoçch

2011

Ti rê KI{ 20t01
TH2A09 9o\

1 Sân luons sân xuât Triêu lit L23,69 126,30 L02,ll

2 Sân luqng tiêu thg t24,24 L26,30 101,66

3 Giâ tri tông sân tuqng Ti dône 972,3L 99L,94 L02,02

4 Tône doanh thu
il 1,178,97 1.2L6,49 103,18

5 Loi ntruân truôc thué
il 123,38 30,00 24,32

6 Nôp neân sâch
I 530"15 536,10 L0l,l2

NOi dung sô tièn
STT

30.000.000.000
1 Loi nhuân truôc thuê

2
4.726.000.000

3 Loi nhuân sau thuê 2s.274.000.000

4
1.263.700.000

5 rrrcNI 2.527.400.000

2.841.666.667
6 'n-i-t ôrrû lrhen fhrrirns nhric lOi

ffi
- Tir lqi nhu?n chùa phân ptrôi nam zOtO

- Ttr lsi nhuân nàm 2011-

35.815.977.600
2t.197.287 .463
14.618.690.137
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7.2.Kéhogch thù tao Hqi dtông quân tri, Ban ktêm so{t nlm 2011:

Mtrc thù tao Hôi dône quàn tri và Ban kiêm soât rËm 2011 Éy theo mrlc thù lao
nâm 2OlO ctâ duqc Dei hôi 

-aông cô aOng tluqîg niên nàm 2O7O Công ty CP Bia Sài

Gùn-Mièn Trung thông qua bang Nehi quyét sO O1-ZOI0/}{Q-DHCD ngày 2410412010.

Tông s6 u 000.000.000 dông/nâm, trong dô:

- Thù lao Hôi clông quan tri: 456.000.000 ctàng/ndm.

- Thît lao Ban ktém soât: 204.000.000 ilàng/ndm.

Dièu 8. Thông qua danh sâch câc Công ty kiêm toân cho nÉm tài chlnh 2011:

Dai hçi ctông cô dông nhât tri thôqg qua danh sâch.3 Công ty kiêm toân ttQc lfp cho

nâm tài chtnh ZOI1 và ùy-quyèn Hôi dôngquan tri quyét dinh lUa chqn nhu sau:

1. Công ty TNI{H Kiêm torôn An Pht-
2. Công ty TNI{H DELOITTE Viçt Nam (Deloitte).

3. Công ry TNHII Kiêm toân và Dich vç Tin hçc TP nô cni Minh (AISC).

Dièu 9. Dai hQi dông cô dông thOttg nhât vè viÇc triigâu tnic cô O.Ong Công ty,dê nâ_18

ry tê so trtnr cta SABEto lù 51% và ùy quyèn cho Hôi dèng SF E làm viÇc
.trOi SAgfCO dè thUo hiÇn câc công vifu theo ctfrng quy elinh cùa Diêu lÇ Công ty.

Eai hgi itène cô dông thuèrng niên nàm 2011 Công ry Cô phàn Bia Sài Gôn-Mièn

Truns eiao nhiêâ vu cnJUôi dông quan tri chi dao, tô chrlc thUc hiÇn câc nQi dung clâ

Cuqc-nÉât trt thông qua tçi Dei hQi này theo dirtng Phâp luft vàDiêu lê cône ty'

Nghi quyét này rtEi duqc Dai h$irdông cô dông thlttte nje1,nam.2011 Công tv Cô

phtu Ëi" Sii Gon-Mièn Trung thông quJvoi tj lê biêu quyét ctông Y 700% và c6 hiÇu

tu. c kè tir ngày 26 thâng4 nâm 2011.

Noi nhQn:
- HDQT, BKS Công tY.

- Cac cô dông Công ty,
- Lvtr l/P. HDOT.
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